
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM HÖSTGLÖD 
 

TORSDAG 27/9 
 
20:15 – 20:30 Välkomstmöte i Norska rummet 
Träffa helgens guider, föreläsare och andra deltagare. 
Här tar vi en närmre titt på vad helgen har att erbjuda! 
 
20:30 – 21:30 Taste of Sápmi 
Föredrag med Peter Andersson 
Risken att bli ”renbiten” är stor – samerna har en spännande historia och en 
traditionsrik kultur. För samerna har klimatet och årstiderna stor betydelse och året är 
enligt den gamla samiska kulturen uppdelad i åtta årstider.  
Peter Andersson, renskötare i Idre Sameby, tar dig med på en spännande resa in i 
samernas historia och kultur. Lär dig mer om renens liv, hur renskötselarbetet 
varierar med årstiderna och få en inblick i en renskötares vardag. 
 
Plats: Norska rummet 
 

FREDAG 28/9 
 
07.00 – 07.30 Qi Gong 
Ge dig själv och din kropp en skön start på dagen. Vi vaknar tillsammans med 
fjällvärlden utanför och låter alla våra sinnen ta in den gryende morgonen. 
Anmälan på anslagstavlan i entrén senast kvällen innan! 
 
Plats: Norska rummet, vid fint väder går vi utanför. 
Klädsel: Vanliga fjällkläder för vandring om vi är ute och vanliga innekläder utan skor 
om vi är inne. 
 
09:30 – ca 16:30 Guidad heldagstur. 



Ta med egen matsäck då vi äter lunch och fikar på fjället. Se anslagstavlan i entrén 
för turer. Anmälan på anslagstavlan senast kvällen innan! 
 
 
09.30 – 12.00 Vandring med renar (Ingår ej i priset för HÖSTGLÖD) 
Samerna, de åtta årstidernas folk har i årtusenden följt renen och dess vandringar. 
Upplev samekulturen när vi vandrar tillsammans med våra tamrenar. Vi sitter på 
renfällar kring elden och lyssnar till berättelser från en renskötarens vardag. 
Samtidigt njuter vi av samiskt kaffe kokt över elden samt andra samiska delikatesser. 
För den som vill finns möjlighet att lära sig kasta lasso. 
 
Pris: 350:- ,6-15 år: 250:- 
Anmälan på anslagstavlan senast kvällen innan! 
 
12:30 – 16:00 HÖSTGLÖD – Adventure Camp 
Utmana dig själv på aktiviteterna i vårt Adventure Camp! 
Du hittar oss utanför fjällstationen! 
 
16:00 – 17:00 ”After Fjäll” med All Folks 
Efter en heldag på fjället väntar en skön och avslappnad ”After Fjäll” i iDyllen. 
Kom och umgås under avslappnade former och skön gemenskap. 
Bandet All Folks står för underhållningen. 
 
Plats: idyllen 
 
16.30-17.45 Hatha yoga 
Kom och testa detta lite mer fysiska yogapass där vi fokuserar på positioner, 
andning, koncentration och avslappning. Anmälan på anslagstavlan i entrén senast 
kvällen innan! 
 
Plats: Norska Rummet 
 
21:00 Föredrag ”I storm och stiltje” – Gustav Eriksson 
Gustav Eriksson berättare om sin långa tur på skidor, med kajak och till fots. Under 
ett och samma år har han skidat längs med hela fjällkedjan, paddlat längs med hela 
svenska kusten för att sedan vandra ner till Grövelsjön igen. Ett fantastiskt äventyr 
som pågår just nu. 
 
Plats: Norska rummet 
 
22:15 Ljusvandring 
Eldarna är tända och utanför entrén startar en ljusvandring ut i höstnatten… 
 

LÖRDAG 29/9 
 
07.30-8.00 Qi Gong 
Ge dig själv och din kropp en skön start på dagen. Vi vaknar tillsammans med 
fjällvärlden utanför och låter alla våra sinnen ta in den gryende morgonen. 
Anmälan på anslagstavlan i entrén senast kvällen innan! 
 



Plats: Norska rummet, vid fint väder går vi utanför 
Klädsel: Vanliga fjällkläder för vandring om vi är ute och vanliga innekläder utan skor 
om vi är inne. 
 
09:30 – ca 16:30 Guidad heldagstur.  
Ta med egen matsäck då vi äter lunch och fikar på fjället Se anslagstavlan i entrén 
för turer. Anmälan på anslagstavlan senast kvällen innan! 
 
12:30 – 16:00 HÖSTGLÖD – Adventure Camp 
Utmana dig själv på aktiviteterna i vårt Adventure Camp! 
Du hittar oss utanför fjällstationen! 
 
16:00 – 17:00 ”After Fjäll” med All Folks 
Efter en heldag på fjället väntar en skön och avslappnad ”After Fjäll” i iDyllen. 
Kom och umgås under avslappnade former och skön gemenskap. 
Bandet All Folks står för underhållningen. 
 
Plats: idyllen 
 
17:00-18:00 Föredrag ”Nordens längsta vattendrag” – Linnea och Niclas 
Drömmen om att göra en längre tur paddlandes fram på vatten har funnits där länge. 
Sommaren 2018 blev det av. Linnea Nilsson Waara och Niclas Bentzer gav sig 
tillsammans med sin hund Storm ut i kanot på Nordens längsta vattendrag från källan 
i Härjedalsfjällen till dess utlopp i havet utanför Göteborg. 
  

Plats: Norska rummet 
 
20:30 Musikunderhållning – All Folks 
Det blir en favorit i repris från förra året! Låt dig ryckas med när bandet All Folks fyller 
fjällstationen med fartfyllda toner av irländsk folkmusik. 
Bandmedlemmar: Albin Sundin, Alfred Gefvert, Edvin Bergenfalk och Jonathan 
Olofsson 
 
Plats: Restaurangen 
 

SÖNDAG 30/9 
 
09:30 – 12:00 HÖSTGLÖD – Adventure Camp 
Utmana dig själv på aktiviteterna i vårt Adventure Camp! 
Du hittar oss utanför fjällstationen! 
 
09.30 – 12.00 Vandring med renar (Ingår ej i priset för HÖSTGLÖD) 
Samerna, de åtta årstidernas folk har i årtusenden följt renen och dess vandringar. 
Upplev samekulturen när vi vandrar tillsammans med våra tamrenar. Vi sitter på 
renfällar kring elden och lyssnar till berättelser från en renskötarens vardag. 
Samtidigt njuter vi av samiskt kaffe kokt över elden samt andra samiska delikatesser. 
För den som vill finns möjlighet att lära sig kasta lasso. 
 
Pris: 350:- ,6-15 år: 250:- 
Anmälan på anslagstavlan senast kvällen innan! 


